
     
  

  

Cursuri de limbi străine SEV 
  
 Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea organizează 
împreună cu voluntarii Serviciul European de Voluntariat cursuri de limbi 
străine, începând din noiembrie 2015. Cursurile sunt gratuite şi se adresează 
atât adulţilor cât şi tinerilor adulţi (liceeni şi studenţi), având utilitate în 
diverse contexte cotidiene.  
  
25 noiembrie 2016 
Curs de limbă turcă 
 Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea organizează 
împreună cu voluntarii EVS cursuri de limba turcă, începând cu 25 noiembrie 
2015.  
Cursurile se desfăşoară la Secţia de carte în limbi străine a Bibliotecii Judeţene 
Antim Ivireanul Vâlcea, în fiecare miercuri, de la ora 17:00 la 18 :00. 
  
Cursuri gratuite de limba germană 
 Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea organizează 
împreună cu voluntarii EVS cursuri de limba germană, începând cu 23 
noiembrie 2015.  Acestea se vor desfăşura în fiecare luni, de la ora 16:30 la 
17:30. 
  
Cursuri gratuite de limba italiană 
 Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea organizează 
împreună cu voluntarii EVS cursuri de limba italiană, începând cu 9 noiembrie 
2015. Acestea se vor desfăşura în fiecare luni, de la ora 18:00 la 19:00.  
  
Curs de limba spaniolă 
 Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea organizează 
împreună cu voluntarii EVS cursuri de limba spaniolă, începând cu 25 
noiembrie 2015.  
Cursurile se desfăşoară la Secţia de carte în limbi străine a Bibliotecii Judeţene 
Antim Ivireanul Vâlcea, în fiecare miercuri, de la ora 18:00 la 19 :00. 
  
 



     
  

  

Programul cursurilor: 
  

LUNI 

  

16.30 - 17.30 GERMANĂ 

18.00 - 19.00 ITALIANĂ 

MARŢI   18.00 - 19.00 ROMĂNĂ (pentru străini) 

 

MIERCURI 

  

17.00 - 18.00 TURCĂ 

18.00 - 19.00 SPANIOLĂ 

Album foto: 
https://picasaweb.google.com/106892101527502284264/CursuriDeLimbiSt

raineSEV  
  
30 mai 2016 
  
 Secţia de Carte în Limbi Străine a Bibliotecii Judeţene ,,Antim 
Ivireanul” Vâlcea organizează, împreună cu voluntarii străini EVS (European 
Volunteer Service), o nouă serie de cursuri de limbi străine după cum 
urmează:  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 Voluntarii străini sunt veniţi prin următoarele proiecte: "Young 
volunteers for Rural action" implementat de ATFPDR (Asociaţia Tinerilor 
Formatori pentru Promovarea Dezvoltării Rurale), "Green life", implementat 
de FCASEC (Forumul Cetăţenesc pentru Acţiune Socială şi Educaţie Civică) şi 
"Young volunteers for rural entepreneurship", implementat de ATFPDR. 
Cursurile sunt gratuite şi se adresează începătorilor. 
 

LUNI 

  

16.30 - 17.30 GERMANĂ 

18.00 - 19.00 ITALIANĂ 

MARŢI   18.00 - 19.00 PORTUGHEZĂ 

MIERCURI 

  

17.00 - 18.00 TURCĂ 

18.00 - 19.00 SPANIOLĂ 

JOI 16.30 - 17.30 FRANCEZĂ 

https://picasaweb.google.com/106892101527502284264/CursuriDeLimbiStraineSEV
https://picasaweb.google.com/106892101527502284264/CursuriDeLimbiStraineSEV

